
PA\718828SK.doc PE404.787v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre medzinárodný obchod

2008/2063(INI)

15.4.2008

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre medzinárodný obchod

pre Výbor pre ústavné veci

o novej úlohe a zodpovednosti Parlamentu pri uplatňovaní Lisabonskej zmluvy
(2008/2063(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Georgios Papastamkos

(*) Postup pridružených výborov - článok 47 rokovacieho poriadku



PE404.787v01-00 2/4 PA\718828SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\718828SK.doc 3/4 PE404.787v01-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že zmeny, ktoré zavádza Lisabonská zmluva v oblasti spoločnej obchodnej 
politiky (SOP) prispievajú predovšetkým k posilneniu jej demokratickej legitímnosti 
a účinnosti; v tomto smere upozorňuje na rozšírenie rozsahu SOP, jednoznačné uznanie 
všetkých oblastí v rámci SOP ako oblastí vo výlučnej právomoci Parlamentu a osobitne 
upozorňuje na posilnenú úlohu a právomoci Parlamentu;

2. zdôrazňuje výslovnú požiadavku, podľa ktorej by spoločná obchodná politika mala slúžiť 
princípom a cieľom vonkajšej činnosti Únie, okrem iného ochrane jej základných 
záujmov, podpore demokracie a právneho štátu, ako aj presadzovaniu trvalo udržateľného 
rozvoja a dobrej správy vecí verejných v celosvetovom meradle; zdôrazňuje potrebu 
zabezpečiť dôslednosť a vzájomnú podporu rôznych aspektov vonkajšej činnosti EÚ; 

Budúce vzťahy s Európskou komisiou
3. zdôrazňuje, že so zreteľom na rokovania o medzinárodných dohodách v rámci spoločnej 

obchodnej politiky a na ich uzatváranie, bude mať Komisia právne záväznú povinnosť 
informovať Parlament o pokroku dosiahnutom na rokovaniach, podobne ako osobitný 
výbor Rady stanovený v článku 188n Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ);

4. vyjadruje poľutovanie nad nerovnováhou týkajúcou sa úloh a právomocí Parlamentu 
medzi jeho vnútornými a vonkajšími právomocami v oblasti SOP; za obzvlášť 
neprijateľnú považuje skutočnosť, že Lisabonská zmluva neudeľuje Parlamentu právo 
schvaľovať mandát Komisie na rokovania o obchodných dohodách; 

5. domnieva sa však, že Parlament má právo stanoviť podmienky pre udelenie svojho 
súhlasu, ktorý bude potrebný na uzatvorenie všetkých obchodných zmlúv; zdôrazňuje 
preto potrebu posilnenej rámcovej dohody o vzťahoch medzi Parlamentom a Komisiou;

Budúce vzťahy s Radou
6. poukazuje na skutočnosť, že podľa článku 188c ods. 2 ZFEÚ budú Parlament a Rada pri 

určovaní rámca uskutočňovania spoločnej obchodnej politiky (SOP) spoluzákonodarcami 
na rovnakej pozícii; 

7. domnieva sa, že znenie čl. 188c ods. 2 ZFEÚ „opatrenia vymedzujúce rámec pre 
uskutočňovanie spoločnej obchodnej politiky” znamená, že podstatné prvky SOP sa 
začlenia do legislatívnych aktov prijatých v bežnom legislatívnom postupe a nepodstatné 
prvky týchto aktov môže pozmeniť alebo nahradiť Komisia formou delegovaných aktov 
v súlade s článkom 249b ZFEÚ; 

8. domnieva sa, že jednotné podmienky uplatňovania legislatívnych aktov v rámci SOP si 
vyžadujú, aby sa Komisii prostredníctvom legislatívnych aktov udelila vykonávacia 
právomoc na prijatie “vykonávacích aktov” v súlade s článkom 249c ZFEÚ; vyzýva preto 
Parlament a Radu, aby pred nadobudnutím platnosti zmluvy schválili nariadenie 
upravujúce pravidlá a všeobecné zásady týkajúce sa vykonávacích aktov;  
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9. vyzýva Európsku radu, Radu a Komisiu, aby zvážili rokovanie o novej 
medziinštitucionálnej dohode s Parlamentom, ktorá poskytne Parlamentu zásadnú 
definíciu jeho účasti v každej etape, ktorá vedie k uzatvoreniu medzinárodnej dohody;

Budúce vzťahy s podpredsedom Európskej komisie/vysokým predstaviteľom Európskej 
únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku – vonkajšiu činnosť

10. vyzýva budúceho vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku, aby s Parlamentom zvážil vhodné spôsoby plnej informovanosti Parlamentu 
a konzultácií s ním o vonkajších činnostiach Únie;

11. vyzýva na ustanovenie ad hoc postupu vypočutia na menovanie podpredsedu 
Komisie/vysokého predstaviteľa v rámci Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre 
medzinárodný obchod a Výboru pre rozvoj; 

Budúce vzťahy s národnými parlamentmi členských štátov EÚ
12. berie na vedomie, že všetky otázky súvisiace so SOP (časť V hlava II ZFEU) budú patriť 

do výlučnej právomoci Únie, čo znamená, že budú dohodami Únie a že už nebudú 
existovať zmiešané obchodné dohody, ktoré uzatvárala Únia aj členské štáty;

13. vyzýva preto národné parlamenty členských štátov, aby nadviazali posilnený dialóg 
s Európskym parlamentom s cieľom spoločne zabezpečiť demokratickú legitímnosť SOP 
Európskej únie.
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